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K or tK or t

Hoe is het drinkwatertarief  
opgebouwd?
Een gemiddeld huishouden in Nederland gebruikt ongeveer 100 m3 

drinkwater per jaar. Voor zo’n huishouden is het gemiddelde tarief 

in 2022 dat drinkwaterbedrijven rekenen € 1,39 per m³ (= 1.000 

liter). Dit tarief bestaat voor 44% uit een vast bedrag van € 61,43 per 

aansluiting per jaar (vastrecht) en voor 56% uit een variabel bedrag 

van € 0,78 per m³. 

Daar bovenop heft het Rijk Belasting op Leidingwater of BoL (€ 0,36 

per m³) en btw (€ 0,16). Het totale tarief inclusief deze belastingen 

wordt daardoor gemiddeld € 1,91 per m³. Van deze prijs is bijna 30% 

dus belasting.

 

Gemiddeld betaalt een huishouden € 191 per jaar voor drinkwater. 

De drinkwatertarieven verschillen per drinkwaterbedrijf, omdat de 

kosten die een drinkwaterbedrijf moet maken om het water te zui-

veren en te distribueren verschillen. Simpel gesteld: hoe meer stof-

fen uit de drinkwaterbron moeten worden gezuiverd, des te hoger 

de kosten om drinkwater te maken.

Hogere tarieven door noodzakelijke investeringen
De drinkwatertarieven voor 2022 stijgen ten opzichte van 2021 met 

0,5%. In 2022 is de precarioheffing vervallen. Als we het vervallen 

van deze heffing buiten beschouwing laten, dan stijgen de drink-

watertarieven met 3,3%. Dat komt omdat de drinkwaterbedrijven 

de komende jaren veel meer moeten investeren om de kwaliteit, 

continuïteit en leveringszekerheid van de drinkwatervoorziening 

duurzaam te garanderen. De zuiveringsinstallaties van de drink-

waterbedrijven moeten worden aangepast omdat de bronnen waar-

uit drinkwater wordt gemaakt, steeds meer vervuild zijn. 

Daarnaast vragen een verouderend waterleidingnet, klimaatver-

andering en de energietransitie om forse investeringen. Ook moet 

steeds meer worden geïnvesteerd in de beveiliging van de appara-

tuur en software waarmee de drinkwatervoorziening wordt aange-

stuurd.

Precario gelukkig afgeschaft
Toch zijn er ook huishoudens die in 2022 minder betalen voor hun 

drinkwater. Na jarenlang aandringen van Vewin is de precariobelas-

ting – een gemeentelijke belasting op het leidingnet van de drink-

waterbedrijven – afgeschaft. Voor de ruim 20% van de Nederlandse 

huishoudens die deze belasting betaalde via de drinkwaterfactuur, 

kan het voordeel in 2022 oplopen tot meer dan € 50.

SCHAF NA PRECARIO OOK DE BOL 

EN DE BTW OP DRINKWATER AF

Vewin vindt dat ook de andere belastingen op drinkwater – BoL 

en btw – moeten worden afgeschaft. Drinkwater is een gezonde 

en duurzame eerste levensbehoefte, net als groente en fruit. Het 

is daarom onbegrijpelijk dat het Rijk drinkwater bijna 30% duur-

der maakt door belastingen te heffen. Als de plannen om de btw 

voor groente en fruit af te schaffen doorgaan, hoort daar zeker ook 

drinkwater bij!

De Vewin-publicatie Drinkwatertarieven 2022 verschijnt binnen-

kort, houd de website www.vewin.nl in de gaten. 
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